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březen  2019 
 

 

Vážení spoluobčané, 
 

 

 Jak je už u nás zvykem, je první letošní informací oznámení o výsledku hospodaření našeho 

města za předchozí rok, tentokráte tedy za rok 2018. I přes větší počet akcí (viz další strany) jsme 

ukončili loňský rok s kladným hospodářským výsledkem ve výši 86.833,68 Kč. Obdobně vás 

informujeme i o závazcích a pohledávkách - za rok 2018 neevidujeme žádné závazky ani pohledávky 
(tzn. veškeré poplatky za odpady a psy byly uhrazeny nebo vymoženy). 
 

 I v tomto prvním čísle jsme pro vás připravili údaje spojené s chodem a životem našeho města 

v loňském roce. Jedná se o přehledy za nákup elektrické energie, plynu, za služby spojené s řešením 

odpadů (včetně s porovnáním údajů za minulé roky), výpis vykonaných prací, investicí a činností. Nechybí 

přehledy dotací a příspěvků, zprávy z mateřské školy, Sboru dobrovolných hasičů včetně mládeže a 

fotbalové Slavie Krásné Údolí. V tomto Občasníku jsou i pozvánky na akce Dětská maškarní 

diskotéka, Velikonoční pondělí a Stavění máje s pálením čarodějnic. Na všechny akce jsou děti a 

dospělí zváni. 
 

 Spolupráce našeho města s Botanickou zahradou v Bečově nad Teplou bude pokračovat i v 

letošním roce. V nejbližších dnech obdržíme pro naše občany volné vstupenky platné od 1. dubna do 

konce listopadu 2019. Postup pro jejich využití je opět shodný - zájemci, kteří by chtěli zahradu 

navštívit, volné vstupenky si na městském úřadě zapůjčí a po návštěvě zahrady je vrátí zpět pro využití 

dalšími občany.   
  

Poslední únorovou sobotu proběhl tradiční Masopust s  následným Masopustním rejem. 

Tentokráte se průvodu zúčastnilo 24 masek. Z vůle maskovaných účastníků bylo rozhodnuto, že 

získané finance budou použity následovně: 800,-Kč na sladkosti na dětské akce ve městě a zbylých 

3.990,-Kč, jako v loňském roce, na nákup potřebných věcí pro Krajský dětský domov pro děti do tří let 

v Karlových Varech. Po zajištění zboží a sladkosti, budou tyto předány vedení domova.  
 

 I nadále pokračují práce na zajištění podkladů a dokumentací k „Rozvojové ploše Z01-Bv“. 

Předpokládáme, že nejpozději koncem dubna budeme mít souhrnné informace k jednotlivým 

stavebním souborům a zajištěné minimálně poměrné finanční rozpočty jednotlivých nákladů. Všechny 

zájemce vyzývám, aby mne kontaktovali, popř. sledovali internetové stránky města a úřední desku. 

Plánuji uspořádání informační schůzky zájemců, kde dojde k bližšímu seznámení se stavem akce. 
 

V pondělí 18. února jsme na městském úřadě přivítali nové občánky našeho města. V loňském 

roce se narodili tři, kdy ale pouze jedna holčička zde bydlí. Čtyři spoluobčané nás navždy opustili, do 

města se 21 občanů přistěhovalo a 13 odstěhovalo.  
  

 Přeji Vám hezké jaro.                  

                     Ing. Martin Frank 
             starosta města 
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